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HET LEVEN IS AAN DE DURVERS: DARE TO DUSSK! 

CAMPAGNEBOEGBEELD DITTA DUSSK BRENGT INTRIGERENDE  
GORDIJNCOLLECTIE LETTERLIJK TOT LEVEN

Wie beweert dat gordijnontwerpen niet veel om het lijf hebben, heeft 
duidelijk nog niet de nieuwe ‘Dussk’ – collectie onder ogen gekregen. 

Vergeet de stereotiepe collages van interieurbeelden;  enter Ditta 
Dussk. Dit mysterieuze personage - waarop de hele campagne geënt 
is - belichaamt perfect waar de collectie voor staat: ‘sensueel’, ‘stijlvol’ 

en ‘intrigerend’. Met de 4 Dussk-subcollecties (Lacy Lux, Forestrial 
Sketch, Bohemian Bravery en Jungle Jitters) kunnen de dare-devils 

onder de interieurdecorateurs nu volop aan de slag. 

Dussk mag dan wel een nieuwe naam in het interieurwereldje zijn, 
toch zijn de collecties in België ontworpen en vervaardigd door een 

team met een jarenlange ervaring in de branche.  Ze bieden een per-
fect antwoord op de vraag van de consument die op zoek is naar iets 
nieuw en verfrissend met een duidelijke, eigen identiteit en elegantie. 

Die eigen identiteit vertaalt zich niet alleen in de ontwerpen, maar ook 
in de manier waarop Dussk gepresenteerd wordt. De ‘Dare to Dussk’-

lanceercampagne kan onomwonden onconventioneel en gedurfd 
genoemd worden. Vergeet de stereotiepe interieurbeelden, maar stap 
binnen in het intrigerende leven van Ditta Dussk. Zij leeft volgens een 

duidelijk mantra - “het leven is aan de durvers” – en dat vertaalt zich 
ook in haar levensloop. 

“Ditta heeft van haar huis een cocon gemaakt met een aparte toets, 
waar ze helemaal tot rust kan komen”, “Ditta wil zich echter ook een 

sterke eigen identiteit aanmeten en laat daarom een opvallende 
tatoeage plaatsen”, “Ditta is een muzikale nachtraaf die zelfs af en toe 
een concert geeft”,  … Het zijn stuk voor stuk unieke momenten uit de 

opvallende levensloop van Ditta en elk van die  
momenten ademt een bepaalde sfeer uit, die ook terug te vinden is in 

de 4 verschillende subcollecties. 

4 collecties, 1 verhaal
Dussk bestaat uit 4 subcollecties, elk met eigen kleuren, grafische 

patronen en hoogwaardige kwaliteiten, maar ze behoren wel duidelijk 
tot dezelfde familie. In elke subcollectie zit voldoende variatie in de 
stoffen en patronen, zodat je gerust een volledige woning – van de 

woon- tot de slaapkamer – kan aankleden in éénzelfde thema. 

De collectie heeft zelfs een eigen Dussk-kleur – dat nog het meest 
weg heeft van appelblauwzeegroen - dat als een ‘rode draad’ in alle 4 
de subcollecties terugkomt. Ook het personage Ditta vormt een rode 

draad doorheen de hele lanceercampagne. 



De Lacy Lux-subcollectie wordt wel eens de meest vrouwelijke 
genoemd, omwille van het frêle en fijne gevoel. De lichte kleuren en 

pasteltinten die op elkaar afgestemd zijn, ademen eenheid uit en het 
gebruik van linnen en glanzende en transparante stoffen  geven het 
geheel een natuurlijke touch. In deze collectie vind je zowel uni, faux 

uni en jacquard motieven. 

Forestrial Sketch geeft dan weer een veel aardser en warmer  
gevoel. De patronen zijn geschetst, er zijn hardere en scherpere lijnen 

zichtbaar en de motieven (vogels, takken, bladeren, …) roepen taferelen 
van het bos op. Qua kleurenpatroon zitten we hier meer in de aarde-
tinten. De stoffen zijn iets wolliger, grover en zwaarder en vertonen 

ook een zekere structuur. Vaak vertellen de stoffen hier ook een extra 
verhaal: bekijk je de gordijnen van dichtbij, dan kan je soms een extra 

detail of kleurschakering ontwaren. 

In Bohemian Bravery springen vooral de grafische patronen in het 
oog. Deze zijn etnisch geïnspireerd en de ikat weeftechniek geeft de 
stoffen een uitgewiste of uitgevaagde look. De gebruikte stoffen zijn 
ietwat zwaarder en warm van kleur. Er is duidelijk inspiratie gehaald bij 

de Navajos. Met dessins zoals maskers en patronen die we in  
indiaanse tapijten terugvinden, merken we een significante invloed 

van het Zuid-Amerikaanse continent.

De meest gedurfde subcollectie is misschien wel Jungle Jitters, die 
eruit springt door de vele felle kleuren. De dromerige patronen (vlin-
dertjes, vogels) en het gebruik van pailletten geven de collectie een 

extra dimensie. De gebruikte patronen zijn bovendien niet puur  
repetitief, maar hebben af en toe een verrassing in petto. 

Benieuwd hoe het leven van Ditta – en die van de Dussk collecties – in 
de toekomst verder loopt? Hou dan zeker www.dussk.be in de gaten. 

Eén ding is zeker: het leven is aan de durvers!

Meer persinfo? 
Contacteer dan: Gloribox - Ann Van Steenkiste

ann@gloribox.be - T +32 (0) 9 336 33 55 - M +32 (0) 479 98 98 73

Meer info over Dussk?  
Contacteer dan: hans@dussk.be

T +32 (0) 53 60 70 62


